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O P r ê m i o É P O C A Empresa Verde nasceu do Prêmio ÉPOCA de M u d a n ç a s C l i m á t i c a s , criado em 2008
para reconhecer as companhias que já
se preocupavam em medir e reduzir
suas emissões de gases do efeito estufa. No ano passado, a pesquisa tornouse mais abrangente e passou a abordar, além de iniciativas de mitigação
do aquecimento global, questões relacionadas à estratégia ambiental mais
ampla das empresas. Neste ano, as 120
companhias que se inscreveram responderam a questionários com questões específicas para cada setor de atuação - indústrias, empresas de serviços
e, pela primeira vez desde a criação do
prêmio, instituições financeiras.
As pesquisa feita por ÉPOCA aborda diversos temas relevantes para a
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r e d u ç ã o dos danos ambientais das
empresas: eficiência energética, uso
consciente da água, destinação do lixo,
transporte, incorporação de critérios
ambientais no desenvolvimento de
produtos e serviços, impacto dos negócios na biodiversidade e adoção de
metas de redução de emissões de gases
do efeito estufa. A cada ano, a pesquisa torna-se mais rigorosa: além de relatar suas políticas e iniciativas nessas
diversas frentes, as empresas precisam
apresentar suas metas e, principalmente, os resultados de suas ações. Entre as
120 companhias participantes, 81 conseguiram responder aos questionários
de forma ampla e chegaram ao final da
avaliação.
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mais diversos setores da economia,
como mostra a segunda edição do
Prêmio ÉPOCA Empresa Verde. Uma
parceria de É P O C A com a consultoria PricewaterhouseCoopers, o p r ê mio aponta as 20 companhias com melhores práticas ambientais no país - e
destaca, entre elas, cinco empresas que
vêm promovendo m u d a n ç a s profundas em sua forma de fazer negócios.
A fabricante de cosméticos Natura,
que investe em inovação tecnológica na
Amazônia, ganhou o Prêmio ÉPOCA
Empresa Verde na categoria Indústria.
A rede varejista Walmart, que incentiva
fornecedores e clientes a ser ambientalmente responsáveis, recebeu o Prêmio
ÉPOCA Empresa Verde em Serviços. O
banco Santander, que já orientou empresas de todos os setores na adoção de
práticas mais corretas, levou o Prêmio
ÉPOCA Empresa Verde na estreia da
categoria Setor Financeiro. E, especificamente por seus trabalhos voltados
para o combate ao aquecimento global, a construtora Camargo Corrêa e
a CPFL Energia receberam o P r ê m i o
ÉPOCA Mudanças Climáticas em I n dústria e Serviços, respectivamente. "A
pesquisa revela que há iniciativas ambientais de excelência no mercado brasileiro", afirma Ernesto Cavasin, diretor
da PwC. "As empresas estão inovando
para lidar com um contexto mais complexo, que exige uma gestão favorável
ao meio ambiente."

Para chegar às 20 empresas com melhores práticas ambientais, a PwC somou a p o n t u a ç ã o dos dois questionários. As questões relativas à gestão
ambiental responderam por 60% da
nota final, e as questões relativas à mudança climática por 40%. A principal
novidade da pesquisa neste ano é a elaboração de questões específicas para
os bancos, corretoras e seguradoras e
a criação da premiação Empresa Verde Instituição Financeira. "O setor financeiro tem uma regulação forte e é
orientado por diretrizes internacionais
que evoluíram muito nos últimos anos,
como os Princípios do Equador (conjunto de exigências socioambientais aplicadas no financiamento de grandes projetos)", diz Cavasin, da PwC. "Os bancos
foram obrigados a criar procedimentos
voltados para suas operações internas
e para seus aportes financeiros." Com
base na pesquisa da PwC, jornalistas de
ÉPOCA investigaram as empresas finalistas. Depois, um conselho de especialistas em sustentabilidade apontou as
cinco companhias que foram destaque
em 2012. "Essas empresas compreenderam que uma gestão ambiental mais
inteligente as torna mais competitivas",
diz o conselheiro José Augusto Fernandes, diretor de políticas e estratégia da
Confederação Nacional da Indústria. "É
importante reconhecer os casos de sucesso, não só para informar o consumidor, mas também para disseminar as experiências e ampliar o aprendizado do
setor privado."
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Ideias

conjunto deu certo. Tanto que a Natura
renovou sua aposta: investirá R$ 1 b i lhão na Amazônia até 2020.0 objetivo
é ampliar o n ú m e r o de comunidades
fornecedoras e o desenvolvimento de
pesquisas, buscando novas formas de
combinar tecnologia e conhecimento tradicional. "Queremos consolidar
uma cadeia de negócios sustentáveis a
partir da pesquisa científica e ampliar
a geração de renda local", diz Marcelo
Cardoso, vice-presidente da Natura.
O esforço rendeu à empresa o Prêmio
ÉPOCA Empresa Verde Indústria.
Em 2011, a Natura movimentou

quase R$ 65 milhões na Amazônia. Isso
envolve parcerias com instituições de
pesquisa e a compra de matéria-prima
de 32 comunidades. Uma delas é a
cooperativa Reca, de Rondônia, formada por 500 famílias que vivem do extrativismo de andiroba e cupuaçu. "A Natura nos ajuda no manejo sustentável",
diz Hamilton Condack, diretor da Reca.
O relacionamento não é assistencialista. "Nossos fornecedores têm contratos,
participação nos lucros, recebem treinamento e são certificados", diz Sergio Talocchi, gerente de relacionamento com
comunidades da Natura. "Queremos
envolver 10 mil famílias até 2020."
Agora, a ênfase é incentivar as pesquisas. A Natura fez uma parceria com
o Núcleo de Inovação Tecnológica da
Universidade Federal do Amazonas
(Ufam). "É um tipo de parceria públicoprivada ainda muito raro no Brasil", diz
Márcia Perales Silva, reitora da Ufam. A
Natura quer usar o conhecimento científico sobre a biodiversidade para criar
novos negócios em outras áreas em que
não atua, como farmacêutica ou de alimentos. Isso dará mais independência
financeira às comunidades.
•
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carrinho de compras da foto
desta página não é um qualquer.
O papel higiênico passou a ser
fabricado com fibras 100% recicladas.
O café agora consome menos água em
sua produção. A embalagem do queijinho petit suisse, há 40 anos no mercado,
mudou para reduzir 10% do plástico
e t a m b é m o consumo de energia e as
emissões de gases poluentes de sua fabricação. Os fornecedores desses produtos fizeram essas alterações por sugestão
do Walmart, uma das maiores redes de
varejo no Brasil, com vendas de R$ 23,4
bilhões no ano passado. A empresa quer
garantir que os produtos vendidos em
seus mais de 500 supermercados em
todo o país sejam cada vez mais amigos
da natureza. "Para dar certo, temos de
fazer isso sem afetar o lucro da indústria
e sem mexer no bolso do consumidor",
diz Camila Valverde, diretora de sustentabilidade do Walmart.

Desde 2005, o Walmart vem influenciando a maneira como a indústria fabrica seus itens. "O Walmart poderia ter
optado por cuidar apenas do funcionamento de suas lojas e do transporte
das mercadorias", diz Eloisa Garcia, gerente de meio ambiente do Centro de
Tecnologia de Embalagem (Cetea), de
Campinas, em São Paulo. "Mas extrapolou seus limites para atacar os elos da
cadeia com maior impacto ambiental:
os fornecedores e os consumidores."
Mais de 20 grandes empresas reformularam seus produtos ou processos. É o
caso da Kimberly-Clark, que faz o papel
higiênico Neve, da Sara Lee, que vende
o Café Pilão, e da Danone, que fabrica
o Danoninho.
O Walmart pretende t a m b é m acabar com o envio do lixo de suas lojas
para aterros sanitários até 2025. Os 15
supermercados da rede em Porto Alegre já reciclam 90% do que sobra nas
lojas, graças a parcerias com ONGs e
cooperativas de catadores. Em 2011, a
rede reduziu sua geração de lixo pela
metade, em 37 toneladas. Acabar com o
lixo também depende de uma mudança
de hábitos do consumidor. O cliente que
não usa a sacolinha ganha um desconto
de R$ 0,03 a cada cinco itens comprados.
A iniciativa já somou mais de R$ 750 mil
em descontos - e evitou o uso de 4 m i l
toneladas de plástico em 2011.
•
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engenheiro paulista Luís Fernando Ramos, dono da Lomy Engenharia, construtora do interior de
São Paulo, está prestes a inaugurar sua
primeira obra com preocupação ambiental. Seu empreendimento, um hotel
no centro de Araçatuba, terá carpetes de
material reciclado nos corredores, painéis solares na cobertura e reaproveitará
a água da chuva. A mudança no jeito de
construir só aconteceu porque Ramos
precisava de dinheiro - e o empréstimo
veio do Santander, um banco que estimula seus clientes a considerar o impacto
ambiental de suas atividades. "Alterei o
projeto para economizar energia, água e
materiais e tive acesso a uma linha de crédito especial, com juros abaixo da média
de mercado", diz Ramos.
O Santander é uma das companhias
que mais investem em compartilhar
seu conhecimento sobre sustentabilidade com outras empresas - fato que
lhe rendeu o Prêmio ÉPOCA Empresa
Verde Setor Financeiro. "Não faltam no
Brasil exemplos de boas iniciativas ambientais", diz Marina Grossi, presidente
do Conselho Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. "Falta quem saiba
multiplicá-las." Até agora, 4.732 empresários já participaram de um curso
gratuito em que especialistas em gestão
ambiental do Santander dão orientações
sobre como reduzir os danos das empresas no meio ambiente. "Muitas vezes, o
empresário sai do curso com um plano
de ação debaixo do braço", diz Maria
Luiza Pinto, diretora de desenvolvimento sustentável do Santander.
A análise de risco ambiental para a
concessão de crédito é outra contribuição do Santander para a natureza. Todas as empresas com limite de crédito
superior a R$ 1 milhão são avaliadas.
Em outras instituições, o corte mínimo
é superior a R$ 5 milhões. O Santander
já emprestou R$ 1,2 bilhão a empresas
que incluem ações socioambientais no
negócio. Só neste ano foram analisadas
cerca de 2.500 empresas.
Além de cobrar dos clientes responsabilidade ambiental, o Santander controla o consumo de suas 2.737 agências.
Em 2011, atingiu a meta mundial de reduzir as emissões de carbono no Brasil
em mais de 9% - e tornou-se referência
para as agências internacionais.
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discussão sobre infraestrutura
no Brasil costuma ser acalorada.
Governo e empresas afirmam
que o país precisa de estradas, usinas e
portos. Ambientalistas dizem que não é
possível fazer grandes projetos sem danos ambientais gigantescos. É possível
conciliar infraestrutura e conservação?
A Camargo Corrêa quer provar que sim.
"Sempre soubemos que grandes obras
afetam as pessoas e a natureza", diz Dalton Avancini, presidente da Construtora
Camargo Corrêa. "Mas hoje é possível
reduzir drasticamente esse dano."
A construção civil contribui para o
aquecimento global com o desmata-

mento na área das obras, o uso intensivo de cimento (que libera gás carbônico
em sua produção) e a queima de combustíveis poluidores no transporte de
materiais. Com 40 empreendimentos
em construção no Brasil e no exterior,
a Camargo Corrêa quer fazer diferença nessa história. Para isso, criou um
programa de redução de emissões de
carbono com ações específicas em cada
obra, o que lhe rendeu o Prêmio ÉPOCA
Mudanças Climáticas Indústria.
A meta é reduzir as emissões da
construtora em 37% até 2020. "Quando
fizemos o primeiro cálculo de emissões,
há cinco anos, não havia metodologia

disponível", diz Kalil Farran, gerente de
sustentabilidade da Camargo Corrêa.
Desde 2009, todas as obras calculam
quanto carbono jogam na atmosfera
e adotam ações de redução. Em 2011,
a empresa deixou de lançar 61.000 toneladas de carbono - 10% do previsto
para o fim da década.
"Descobrimos que o diesel era nosso principal vilão", diz o biólogo Mark
SanfAnna, gerente de meio ambiente de
obra do etanolduto da Camargo Corrêa
em Leme, São Paulo. Para reduzir a queima do combustível, a empresa passou a
monitorar a fumaça preta dos equipamentos, a fazer a manutenção preventiva
de escavadeiras e caminhões e treinou
os motoristas. Deixou de lançar 2.600
toneladas de carbono (uma redução de
20%) - o equivalente a tirar 139 microônibus a diesel de circulação na obra.
Na construção da hidrelétrica de Jirau,
em Rondônia, a Camargo Corrêa evitou
o desmatamento de 2,6 mil hectares de
mata (66% do autorizado para o projeto), usou cimento feito com material
reciclado, madeira certificada e vendeu
os resíduos para outras empresas. "Ações
como essas já geraram uma economia de
R$ 20 milhões", diz Farran.
•

Fonte: Época, São Paulo, n. 749, p. 62-70, 24 set. 2012.

